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   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.10-14.55, 
15.05-16.25 

 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Kent Holmer (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Torgny Lindau (PF), tjänstgörande ersättare 
Sten Sandström (M), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande  
Boel Rosdahl (S), ej tjänstgörande ersättare 
Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 31-36) 
Annelie Börjesdotter, socialchef (§ 40) 
 
 
 
 
 

Utses att justera Torgny Lindau  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-03-15 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

31 - 45 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Torgny Lindau 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-03-15 
Datum för anslags uppsättande 2017-03-16 Datum för anslags nedtagande 2017-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 31 
 
Rapport av granskning av interna kontrollplaner år 2016   
Dnr 2017.38 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive 
nämnd/styrelse.  
 
Den ska minst innehålla; 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp, 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras  
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning     
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på 
åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att den interna kontrollen inom kommunstyrelsen inte varit 

tillräcklig,  
 
att den interna kontrollen inom övriga nämnder och styrelser 

varit tillräcklig, samt 
 
att med godkännande överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
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§ 32 
 
Interna kontrollplaner år 2017 – samtliga nämnder och 
styrelser  Dnr 2017.39 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive 
nämnd/styrelse.  
 
Den ska minst innehålla; 
 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp, 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras  
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på 
åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att med godkännande överlämna sammanställningen av 

interna kontrollplaner år 2017 till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 
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§ 33 
 
Tillfälligt stöd till kommunen med anledning av 
flyktingsituationen – delredovisning KS  Dnr 2017.40 
 
Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på 
kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet 
under hösten 2015. 
 
Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge 
kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav 
Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som 
ett engångsbelopp den 22 december 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att 
bevilja totalt 19 projekt, varav kommunstyrelsen beviljades fem 
projekt och delredovisning av projekten för år 2016 ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten.  
 
Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna delredovisning av kommunstyrelsens projekt för 

år 2016.  
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 34 
 
Bokslut för 2016 – kommunstyrelsen  Dnr 2017.50 
 
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott 728 tkr, 
fördelat inom följande verksamhetsområden (tkr), 
 
Kommunstyrelsen  -144 
Allmän markreserv    -47 
Gator och vägar   427 
Parkverksamhet  -798 
Bostadsanpassningsbidrag -177 
Aktieägartillskott PNAB   600 
Fastighetsförvaltning     98 
Städverksamhet     89 
Facklig verksamhet   602 
Övriga verksamheter      78 
 
Investeringsverksamheten redovisar en kostnad på 24 005 tkr. 
Bland de största investeringsprojekten kan nämnas, hjullastare, 
torget vid centrum, stadsparken, skatebordpark, Toarps vattenverk, 
utbyte av vatten- och avloppsledningar, renovering rötkammare, 
relining spillvattenledning Heljalt, utbyte larm, förfrågningsunderlag 
till ny idrottshall, lekplatser och utemiljö skolor, ombyggnation av 
aulan och renovering av hembygdsgården.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna bokslut för år 2016 till 

kommunfullmäktige enligt upprättat förslag. 
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§ 35 
 
Tillfälligt stöd till kommunen – delredovisning av beviljade 
projekt år 2016 – samtliga nämnder och styrelser  Dnr 2017.40 
 
Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på 
kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet 
under hösten 2015. 
 
Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge 
kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav 
Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som 
ett engångsbelopp den 22 december 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att 
bevilja totalt 19 projekt, delredovisning av projekten för år 2016 ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten. Det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 2017. 
 
Det tillfälliga stödet får inte användas så att det leder till ökade 
driftskostnader kommande år. Det ska användas på ett sådant sätt, 
att det långsiktigt bidrar till varaktigt förbättrade förutsättningar inom 
områdena arbetsmarknad, integration och utbildning. 
 
Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten. 
 
Det ekonomiska utfallet per 2016-12-31 visar på att projekten har 
kostnadsförts med totalt 3,7 miljoner, vilket betyder att för år 2017 
återstår 12,5 miljoner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna delredovisningen för år 2016 

till kommunfullmäktige. 
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§ 36 
 
Ekonomisk rapport februari månad  Dnr 2017.55 
 
Den ekonomiska rapporten för februari månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 8,3 mkr 
per 2017-12-31, vilket är 0,5 mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    7 800 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr               
Kommunfullmäktige, revision         0 
Kommunstyrelsen          0 
Räddningsnämnden          0 
Byggnadsnämnden          0 
Barn- och utbildningsnämnden         0 
Socialnämnden          0 
Kultur- och fritidsnämnden                          0 
Summa           0 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Semesterlöneskuld     -900 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98    -600 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag   -1 400 
Summa       500 
 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr        500 
 
Prognostiserat resultat, tkr    8 300 (7 800 +500 = 8 300) 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 37 
 
Revisionsplan 2017  Dnr 2017.44 
 
Från revisionen har inkommit revisionsplan 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att skicka revisionsplanen till fullmäktige för information. 
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§ 38 
 
Uppdatering av policy, reglemente, riktlinjer och uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet  Dnr 2017.46 
 
Med anledning av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 
2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö har beträffande 
Perstorps kommuns arbetsmiljöfrågors styrande dokument 
uppdaterats i enlighet med verkets föreskrifter och allmänna råd. 
 
Arbetsmiljöpolicy: Revidering har skett i form av tillägget 
Kommunens övergripande mål. 
 
Reglemente för arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning samt 
återkoppling av arbetsmiljöarbetet: Revidering har skett i form av 
förtydligande av arbetsgivarens ansvar beträffande den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
 
Riktlinjer för säkerställande av arbetsmiljöarbetet: Revidering har 
skett i form av förtydligande av rutiner för arbetsmiljöarbetet vad 
gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revidering har 
skett i form av ett eget avsnitt för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna förslag till revideringar i enlighet med inkomna 

dokument. 
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§ 39 
 
Parkeringsövervakning inom Perstorps kommun  Dnr 2016.139 
 
Kommunen ämnar avgiftsbelägga felparkering på allmän plats i 
Perstorps tätort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunen 
utse en parkeringsvakt. Då uppdraget för övervakning är få timmar 
per vecka föreslås att övervakningen sköts av auktoriserat 
bevakningsföretag. 
 
Parkeringsövervakning samt felparkeringsavgift på allmän plats där 
kommunen ombesörjer parkeringsövervakningen sker enligt 
gällande lagstiftning. Övervakningen ska ske i hela kommunen med 
avgifter och avgränsningar enligt inkommet förslag från 
trafiknämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till parkeringsövervakning, samt 
 
att förslaget till övervakning ska gälla från och med 1 april 

2017. 
 
Kommunstyrelsen 170315 
Perstorps Framtid och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till parkeringsövervakning, samt 
 
att förslaget till övervakning ska gälla från och med 1 april 

2017. 
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§ 40 
 
Hemtjänsten: Information om åtgärder och utfall angående 
förändring och framtid  Dnr 2017.57 
 
Socialchefen deltar på sammanträder och informerar om 
utvecklingen inom hemtjänsten såsom bland annat: 
 
Laps care är under införande. Resursanvändningen har blivit 
avsevärt bättre på kort tid. Fackförbundet Kommunal anmälde i 
januari problem med arbetsmiljön via en så kallad 6 6 A- anmälan, 
förvaltningen arbetar med att komma tillrätta med problemen och 
har kommunicerat arbetet med Kommunal vilket medförde att 
anmälan drogs tillbaka. Chef i beredskap har införts på helgerna för 
att lösa bemanningsproblem som kan uppstå. Larmturerna inom 
hemtjänsten håller på att ses över. Hemtagningsteamets arbete 
analyseras. En beredskap finns inför sommaren, bland annat ses 
delegationen över för att säkerställa hälso- och sjukvården. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 41 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
Landshövdingens besök i kommunen med studiebesök på 
PersTorp1, uppstartat arbete med kommunövergripande politiska 
mål utifrån visionen, förslag att eventuellt flytta 
arbetsmarknadsenheten från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen, funderingar kring en kommungemensam 
transportenhet, kontaktcentret som snart invigs med ”en väg in” för 
kommuninvånarna, kommunens synlighet på sociala medier samt 
kommande kanalstrategi, uppstart av utbildningen ”förenkla helt 
enkelt”, pågående digitaliseringsprojekt, samverkan med 
grannkommunerna i olika frågor, möten med företagarna, dialog 
med Nårab angående nytt konsortialavtal och ägardirektiv samt 
arbete gällande kommande gemensam IT-drift med tre andra 
kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
 



 13 (16) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 42 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
 
6K styrelsemöte, möte med regionen angående avgifter på 
Skånetrafiken, partsgemensam konferens mellan Kommunal och 
arbetsgivare gällande heltid som norm, 
kommunledningskonferens med kommunalförbundet Skåne, 
kommande möten med bland annat Söderåsens miljöförbund 
samt styrelsemöte med Familjen Helsingborg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 43 
 
Inbjudningar 
 
Toppmöte Greater Copenhagen 19 december, Kristianstad 
Räddningstjänsten SkNV m fl: Krisberedskap 5-6 april, Helsingborg 
KfSk: Kommunledningskonferens 170310 
Region Skåne: Dialogmöte infrastruktur, 170405, 9-12, Malmö 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudningarna 
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§ 44 
 
Meddelanden 
 
SMFO: Protokoll 170214 
KPR: Protokoll 170216 
6K Företagarnätverk: Möte i Perstorp 171005 
Nyföretagarcentrum SkNV: Barometern, antal nystartade företag 
2016 
Medelpunkten: Protokoll 170228 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 45 
 
Information från personalutskottet  Dnr 2017.56 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om ett beslut taget av 
honom i egenskap av personalutskottets ordförande gällande 
införande av chef i beredskap under helger för att kunna lösa 
bemanningsproblem som kan uppstå under helger.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 


